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IMF Sør er normalt regnet for å 
være en konservativ misjonsor-

ganisasjon. De fleste av oss lever 
nok godt med det.  Hva betyr så 
det? Er vi konservert som erter på 
en boks? Dvs at vi ønsker å være 
akkurat lik som vi var da Felles-
foreningene startet for omtrent 
150 år siden.

Det er vel rimelig enkelt å svare nei 
til det.  For noen av oss er barne- 
og ungdomsårene så viktig at vi 
tenker at det som skjedde da, er den 
bibelsk rette måten å drive arbeid 
på.  Jeg håper og tror at det på 
mange måter var riktig da.  Det er 
derimot ikke sikkert at det samme 
gjelder i dag.  Bibelen er ikke foran-
dret, men vi er forandret.  Paulus er 
tydelig på at han innretter seg etter 
folket han snakker til.  Han endret 
ikke budskapet, men formidlingen.

For 50 år siden ble vi tatt med på 
bedehuset på kveldsmøter, og vi sov 
oss gjennom møtet.  Det tror jeg 
i svært liten grad gjelder i dag.  Vi 
kan jo da si at det burde foreldrene 
gjøre i dag også.  Jeg tror heller vi 
må spørre foreldrene hva de ønsker 
seg av bedehuset.  Min erfaring 
med dette er nok at barnefamilier 
ønsker seg møter på dagtid, der 
hele familien kan være samlet.  For 
de som ikke er veldig interessert i å 
gå på møter, vil det virke unaturlig 

å reise fra familien for å gå alene på 
møte om kvelden.  Hva gjør vi da?  
Svaret virker veldig enkelt.  Legg 
møtene til en tid da familien kan 
komme samlet.  Søndagsskole og 
møte kan gjerne være adskilt, men 
på samme tid, men vi må i alle fall 
møte hele forsamlingen. 

Så hører vi ofte at vi må ikke 
provosere andre.  Hvis kirka har 
gudstjeneste kl 11,00, så kan ikke 
bedehuset ha det samme.  Alle som 
mener at kirka er den arenaen som 
har størst mulighet for å nå nye med 
evangeliet, bør engasjere seg der.  
For oss andre som mener at vårt 
eget indremisjonsarbeid har mer å 
tilføre i dagens situasjon, så må vi 
engasjere oss der.

Er vi er fornøyd med å opprett-
holde aktiviteten som «alltid» har 
vært der, med kun en liten reduk-
sjon av møtegjengere pga naturlig 
avgang ved død?  Tror det er greit 
at noen tenker slik.  Det er trivelig 
med mange av de gamle bede-
husene, men over tid er det ikke 
formålstjenlig å opprettholde alle.  
Noen minutters kjøring betyr ikke 
noe for oss i dag.  Det er mye vikti-
gere at vi finner en forsamling som 
forkynner Guds ord, og gir oss mat 
for sjelen.  Derfor trenger vi sterke 
forsamlinger med møter søndag 
formiddag.  Der må også hele fami-
lien få sine åndelige behov dekket.  
Dåp, nattverd, brodersamfunn og 
kanskje viktigst av alt, at Guds ord 
forkynnes slik det står i bibelen.

Konservativ, radikal og fornyende
I blant kaller noen oss for funda-

mentalister, for virkelig å vise at vi 
nærmest er farlige.  Jeg vil gjerne 
være fundamentalist, med den 
betydning at jeg bygger mitt liv på 
et sikkert fundament, som er Guds 
Ord.  Da må vi i stedet for å tilpasse 
oss, kanskje bryte med samarbeid.  
Vi kan ikke ha vårt fundament i 
bibelen, og likevel samarbeide tett 
med andre som ikke ønsker å følge 
bibelen.

Til deg som har tro på at 
Indremisjonen vil være et viktig 
redskap framover.  Se deg rund 
i ditt bedehus.  Hvor stor del av 
forsamlingen er under 30 år?  Er det 
naturlig at ditt bedehus har en aktiv 
og «ung» forsamling om 20 år?  
Hvis svaret er nei, ser jeg to mulig-
heter.  Dere endrer på arbeidet, så 
unge familier kommer.  En annen 
mulighet er å opprettholde arbeidet 
så lenge der er nok folk.  Da må du 
samtidig se deg rundt, og finne ut 
hvor skal våre unge familier finne 
sin åndelige heim.  Snakk gjerne 
sammen med andre bedehus, og 
bestem dere for hvilket hus som kan 
bli den framtidige Indremisjonsfor-
samlingen.

Vi kan ta vare på et bål på to 
måter.  Vi kan spare på aska, og se 
at her har vært et bål, eller vi kan 
legge mer ved på bålet.  Å drive 
indremisjonsarbeid er å legge mer 
ved på bålen  Husk at vi kan plante 
og vanne, men det er bare Gud 
som gir vekst.
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Andakt

Overskriften er ikke bare et 
spørsmål. I det ligger det 

også et problem. Et av problemene 
for mange av Guds folk og for 
menneskeheten. Tilber vi Herren 
vår Gud eller tilber vi noe annet?   
For når vi slutter å tilbe Gud, 
tilber mennesket alltid noe annet. 
Alltid.  Alle tilber.

Det å ikke tilbe Gud, men noe annet, 
kalles avgudsdyrkelse. 

2 Mos 20,3 ”Du skal ikke ha andre 
guder enn meg.” 3 Mos 26,12: ” Jeg 
vil vandre midt iblant dere. Jeg skal 
være deres Gud, og dere skal være 
mitt folk.”  Herren lover å være vår 
Gud. Herren alene. Ingen tilleggs-
guder. 

I 3 Mos. 26:1 står det ” Dere skal 
ikke lage dere avguder, ikke reise 
gudebilder eller steinstøtter og ikke 
sette opp billedsteiner i landet deres 
og tilbe dem. For jeg er Herren deres 
Gud.” 

I Gamle Testamentet kan vi se at 
Israelsfolket enten tilber Gud eller 
avguder. Når vi leser om avgudene 
deres av sølv, gull og noen ganger 
til og med av tre, så tenker vi: ” Så 
patetisk, hvor dum går det ann å bli? 
De snur seg vekk fra Gud for å tilbe 
det??!?”

I dag, i år 2015, ser vi mennesker 
i andre kulturer tilbe både stokk og 
stein. Vi kan riste på hodet mens vi 
tenker hvordan noen virkelig kan 
tilbe det. Ja, vi kan til og med føle 

Hvem tilber du egentlig?

oss litt overlegne.  
Et av problemene med avguder 

ar at vi avslører andre sine avguder, 
men ikke våre egne. Vi blir helt 
blinde for de avgudene vår kultur 
tilber.

Som sagt tidligere, så tilber alle 
mennesker noe eller noen, du inklu-
dert.  Hvis ikke det er Gud så er det 
noe annet. Det kan være karrieren 
din, familien din, bilen, heimen din, 
kanskje et annet menneske. Noen 
mennesker har ikke noe bedre å tilbe 
enn seg selv.  De står foran speilet i 
timesvis og sier:” Å, herlighet, er ikke 
jeg vakker!”

Det er noen avguder i vår vestlige 
kultur som vi bøyer oss for og jeg vil 
kort nevne 4 av dem.

Den første er forbruket vårt. ”Jeg 
shopper, derfor er jeg”- har blitt 
vårt nye mantra. Vi går til de store 
katedralene som vi har bygget i 
moderne tid, shoppingsentrene, og 
vi bøyer oss ned foran dem. ”Jeg er 
hva merkelappen på designerskjorta 
forteller meg”. Vi tilber materia-
lismen.

Vi tilber kjendiser. Noen i dag er 
kjendiser bare for å være kjendiser, 
vi vet ikke hva de er kjent for. Vi blir 
skikkelig gira hvis vi kjenner noen 
som kjenner noen som stod ved 
siden av noen som hadde vært på 
tv en gang. Vi blir helt salige hvis 
vi hører om noen som en gang har 
vært litt kjent er blitt kristne. Vi syns 
det er så kult, men det blir nesten 
sånn at vi tilber den kjendisen som 
er blitt frelst og ikke Gud som frelste 

han og er mye 
større enn enhver 
kjendis. Det er han 
vi skal følge.

Den tredje 
avguden vi har er 
sex. Vi bøyer oss 
ned for guden av 
sex.  Vi har blitt 

foret med løgnen om at kjærlig-
hetens ytterste uttrykk er sex. Nei! 
Kjærlighetens største uttrykk er ikke 
sex, kjærlighetens største uttrykk er 
offer! Det var det Jesus kom og viste 
oss. Jesus viste oss kjærlighet ved å 
ofre seg selv. Vi er blitt så forvirra 
at vi tror ikke vi er hele mennesker 
viss ikke vi har sex med et annet 
menneske. VI trenger å avkrefte den 
myten, fordi den dreper vår kultur. 

Av alle avgudene vi har så syns 
jeg denne er den verste; Individu-
alismen. Vi har blitt til et samfunn 
som bare handler om ”meg”. Vi har 
glemt bort at vi er et fellesskap og 
det holder på å drepe oss.

Vår kultur har blitt til et samfunn 
uten forpliktelser. Vi er blitt Face-
book-generasjon.  Poenget nå er 
ikke å snakke stygt om Facebook. 
Det er ikke det det handler om. Men 
det som faktisk har skjedd er at vi 
syns det er mye lettere å sende en 
melding på Facebook til en som vi 
har møtt 2 ganger, og som sitter på 
andre siden av jordkloden, si til han 
at vi elsker han og savner han, enn 
å opprettholde kontakten med han 
vi sitter ved siden av.  Vi er i en tid 
der vi har ”bruke og kaste” venn-
skap. Ja, til og med vennskap! På 
Facebook kan en slette venner med 
et tastetrykk.  Og det er det vi gjør. 
Vi sletter. Det er ikke sånn det skal 
være. Når vi tilber individualismen, 
så tilber vi treenigheten av ”meg, 
meg selv og jeg”.  Alt handler om 
meg! Hva kan jeg få ut av det? 

Til og med mye av det vi bruker 
har fått ”meg”-navn. Iphone, Ipad, 
Ipod, Itunes++. Alt hander om meg! 
Og vi tror det er befriende, vi tror 
det er frihet, men det fører til en 
voldsom ensomhet. Noen spurte 
Mor Theresa en gang om hva 
hun mente var den største/verste 
fattigdommen. Hun som jobbet i 
slummen i Calcutta visste en ting 
eller to om fattigdom. Hun svarte 
at det er Vestens fattigdom, fattig-
dommen av ensomhet. 

Og der er en fattigdom hos oss, en 

Landes
begravelsesbyrå
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fattigdom hvor vi ikke vet hvordan 
vi skal være oss selv. Hvor vi ikke 
vet hvordan vi kan være sårbare. 
Hvor vi ikke vet hvordan vi kan leve 
i forpliktende relasjoner med andre 
mennesker. Hvor vi er kjent, og vi 
kjenner dem. Hvor vi elsker og er 
elsket. Hvor der er smerte, hvor vi 
gleder oss med de glade, sørger 
med de gråtende. I stedet så frem-
stiller vi bilder for hverandre, og 
for å være helt ærlig så er det blitt 
så forferdelig å se på; vår kultur, 

vårt samfunn er full av emosjonelle 
sykdommer. I England sies det nå at 
mellom 25-40% av befolkningen blir 
behandlet for en eller annen form for 
depresjon, panikkanfall eller angstan-
fall. Det er helt utrolig! Uansett hvor 
jeg går så møter jeg unge menn og 
kvinner som er ødelagte og grunnen 
er at de ikke vet hvordan de skal 
være i et forhold der de vet at de 
hører til, der de er elsket, de vet hvor 
de er trygge og de ikke trenger å ta 
på seg en maske.

1. Sam 7,3: ”Da sa Samuel til 
hele Israels hus: «Vender dere om til 
Herren av et helt hjerte, må dere få 
bort de fremmede gudene og Astar-
te-bildene som er hos dere! Vend 
hjertet til Herren, og tjen ham og 
ingen annen! Så skal han fri dere fra 
filisternes hånd”

Jes 44,22: Jeg stryker bort dine 
lovbrudd som en tåke og dine 
synder som en sky. Vend om til meg, 
for jeg løser deg ut!

Hvem tilber du egentlig - forts . . . 

Dette er to ord jeg er veldig 
glad i!Jesus gikk i tre år 

omkring, og fortalte om Guds 
kjærlighet, om synd og redning. 
Han hjalp mange som hadde det 
vanskelig. Det var noe han ville 
gjøre. Det var ingen tvang! 

Jesus kunne ikke bare gå forbi et 
menneske i nød uten å gripe inn 
til helbredelse, hjelp og tilgivelse! 
Det var mange, - både store og 
små, som fikk oppleve Jesus på den 
måten.

«JA, jeg vet at Jesus bryr seg om 
meg…. Han bryr seg om nettopp 
meg!» 

En dag Jesus gikk ned fra fjellet, 
fulgte mange mennesker etter han. 
Jesus fikk øye på en spedalsk mann 
som våget seg bort til han og ba 
om hjelp. «Herre, om du vil, så kan 
du gjøre meg ren!»

Spedalskhet var en dødelig 
hudsykdom, som det på Jesu tid 

ikke fantes hjelp og medisiner 
for å bli frisk. De som hadde fått 
sykdommen, måtte bo for seg selv, 
- vekke fra familie og venner. Kan 
du tenke deg for en forferdelig situ-
asjon?

Jesus kunne bare gått forbi og 
ikke bry seg i det hele tatt om den 
desperate dødssyke mannen. 
Men, hans kjærlighet 
til alle, gjorde at han 
heldigvis stoppet opp. 
Nå brydde han seg 
ikke om alle de andre 
som fulgte etter. 
Øynene var festet 
kun på den stakkars 
mannen som hadde 
det så grusomt.

Jesus rakk ut hånda 
si, rørte ved mannens 
kropp, og sa: «Jeg vil, 
bli ren.» Og i samme 
sekund ble han helt 
frisk! (Matt.8.1-3). 

Sånn er Jesus i dag 
også! Han er den 
samme, skjønner du! 
Og nå gjelder det deg.

«Ja, jeg vil, sa Jesus, jeg vil hjelpe 
deg. Jeg tar imot hver hjelpeløs som 
kommer til meg.»

Det er en som stopper opp og vil 
deg. For Jesus er du helt spesiell. 
Han som har skapt deg, kan ikke 
annet enn å elske deg. Og det betyr 
altså, at du er helt umistelig for han! 

Dine synder har han gjort 
opp for, – noe du aldri 

kunne klart å gjøre noe 
med. Den evige døden, 
djevelens onde krefter 
har Jesus vunnet over 
da han stod opp av 
grava. Kong Salomo 
sa: «For vår Gud er 
større enn alle guder.» 
(2.Krøn.2.5b). Det har 
han sannelig bevist!

Du har nok med 
Jesu hjelp og tilgivelse. 
Han har omsorg for 
alle sine barn. Bare 
gi slipp på deg selv. 
Åpne opp for han! Det 
er din redning!

Anne Rita Nilsen

JESUS VIL!     
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Bygland

Bibel- og naturcamp’en på 
KVS Bygland gjeng i år av 

stabelen frå sundag 28.juni til 
sundag 5.juli.

Hovudtalar på kveldsmøta vert 
tidlegare Stortingsrepresentant 
Ingebrigt Sørfonn. Fredag 3.juli tek 
han oss med på ”Liv, lått og lange 
dagar på Løvebakken”. Det er en 
kveld vel verdt å setja av! Ingebrigt 
er ein kjend skikkelse i Indremi-
sjonsforbundet, der han har vore 
både formann og økonomileiar. 
Me er glade for at han har takka ja 
til å vera med oss denne veka på 
Bygland.

Tysdagskvelden står Aage Samu-
elsen i fokus. I år er det 100 år 
sidan denne kjende predikanten og 
songaren vart fødd, og spesielt i 
lågkyrkjelege og frikyrkjelege saman-
henger er svært mange av hans 
songar framleis i bruk.  Jostein Janøy 
frå Skien har skreve bok om Aage 
Samuelsen og kjende han svært 
godt, og på fleire jubileumsarrange-
ment har Jostein vore sjølvskreven 
kåsør. Tysdag 30. juni tek han med 
gitaren og gode musikalske vener til 
Bygland og deler med oss frå Aage 
Samuelsens liv og songar. Det vert 
garantert ein minnerik kveld!

To år på rad har deltakarane på 
camp’en teke turen med dampbåten 
Bjoren. I år står eit damplokomotiv 
for tur. Laurdag 4. juli tek me 
nemlig Setesdalsbanen frå Grovane 
til Røyknes. Dette er den einaste 
smalspora veteranjernbanen som 
er att i Noreg. Ei stor oppleving for 
store og små! Sjå elles www.setes-
dalsbanen.no for meir informasjon.

Bibeltimane vert i år halde av Aud 
Karin Kjølvik Ringvoll.  Det skulle 

borga for både grundig og engasjert 
forkynning etter at ein god frukost 
er fortært.

Regine Austegard, Anne Bø Nilsen 
og Pascaline Sagbakken tek seg av 
barnemøta og andre aktivitetar, 
medan Edvard Foss samstundes har 
bibelsamlingar med ungdomane.

”Ut på tur, aldri sur” heiter det, 
og det gjeld så visst i høgste grad 
på Bygland! Namnet på camp’en 
forpliktar jo på alle måtar, og då er 
fjellturar, fiskekonkurransar, bading, 
hesteriding, leirdueskyting og elgs-
afari sjølvsagte innslag i dagspro-
grammet – anten det regnar eller 
sola skin. Men skulle det verta for 
vått har me ein stor idrettshall til 
disposisjon for ulike inneaktivitetar.

I fjor sumar var det tevling på 
gokartbanen på Mosiund, der ihuga 
vaksne menn med ein gong dei 
hadde sett seg bak rattet fekk tilbake 
gutungen i seg med full styrke i 
svingane! I år gjentek med tevlinga 
slik at dei siste no kan bli dei fyrste! 

Barnefamiliar dominerer på Bygland, 
og det er me svært glade for. Men 
dei som imponerer mest er beste-
foreldra som år etter år tek med seg 
barnebarna sine. Ingen tvil om at 
born i alle aldre får mykje med seg, 
når me både morgon og kveld får 
høyra Guds ord i lag, og på dagtid 
reiser på tur og er saman på både 
fisketurar, på badestranda og på 
spanande utflukter! 

Det sosiale og andelege innhaldet 
går hand i hand på KVS Bygland, 
der flotte internat, store uteområde, 
eit heilt nytt kjøkken og matsal, 
flotte møterom, god plass, hyggeleg 
vertskap og dugande talarkrefter 
gir deltakarane alt dei treng for 
lekam og sjel. Og for dei som ikkje 
vil bu på internat er det god plass til 
campinglivets gleder!

KVS Bygland ligg i svært natur-
fagre omgjevnader, midtvegs i 
Setesdal, og med storslått utsyn mot 
fjell og fjord! Vil du veta meir, gå 
inn på heimesida www.bibelogna-
turcamp.no, sjå våre Facebooksider, 
mail oss på kbnilsen@hotmail.com, 
eller ring på telefon 982 99711 for 
meir informasjon og påmelding!

Velkomen til Bygland 
Bibel-og naturcamp 2015! 

Bygland bibel og naturcamp 2015 
- Frå løvebakken til Aage Samuelsen
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Årsmøte

Lørdag 11. april hadde ImF 
invitert til regional forsam-

lingskonferanse. Om lag 50 
møtte opp for å høre Erik Furnes 
og Runar Landro.

Runar tok oss tilbake til Betlehem 
Indremisjons storhetstid, der over 
3000 barn var innmeldt i søndags-
skolen.  Vi må ikke miste motet, 
slike tider kan komme igjen.  1 Kor 
3,6  sier Paulus; Jeg plantet, Apollos 
vannet, men Gud ga vekst.  Vi må 
huske på at det bare er Gud som gir 
vekst, men vi kan plante og vanne.

Hvordan gjør vi så det i vår 
tid? Diakoni var viktig i tidligere 
tider.  Har vi glemt de som sliter i 
samfunnet vårt?  Barn og barne-
familier er en nødvendig gruppe 
å nå, dersom framtida for forsam-

lingen skal sikres. Møtene må være 
på et tidspunkt som barnefamilier 
kan komme på, og det må være et 
innhold som de ønsker å få med 
seg.  Dersom det er viktigere å ta 
hensyn til andre, enn å gi familiene 
et tilbud de ønsker, vil det med stor 
sannsynlighet være for sent å endre 
noe når alle er enig at nå må vi 
gjøre noe.  Få plasser i vår krets kan 
sammenlignes med Sandnes, så vi 
kan ikke få en ny Fredheim med alle 
de ressurser de har.  Dersom vi har 
tro på vårt arbeid, så må vi gi de i 
vårt område det tilbudet de trenger.  
Selv en liten forsamling er svært 
viktig for de det gjelder.

Takk til alle som kom, og var med 
til inspirasjon for arbeidet videre.  
Takk for gode og engasjerte innlegg 
fra Erik og Runar.

Lørdag 25. april var dagen for 
storsamling i kretsen.  Unge 

og eldre inntok da KVS-Lyngdal 
for å holde årsmøte i Kretsen.  

Det var flott «innevær» med noe 
regn i lufta.  Skolen har gjennom-
gått en stor forvandling på kort tid, 
med nybygg for 60 millioner kroner.  
Hyggelig å bli ønsket velkommen av 
rektor Ståle Andersen.

Aud Karin Kjølvik Ringvoll holdt en 
bibeltime til ettertanke.  Hjerteslag 
bygget opp under budskapet med 
god sang.

Det var rett over 100 utsendinger, 
som må sies å være bra.  Til dere 
som er kontaktpersoner eller med 

i ei forening, så kan vi si at du gikk 
glipp av noe dersom du ikke var 
der.  Kom gjerne ved en senere 
anledning.  Valgene gikk helt 
etter valgkomiteens ønske.  Under 
«samtale om arbeidet» var det helst 
oppmuntring til de som var med 
i forskjellige deler av arbeidet som 
fikk plass.  Det ser derfor ut for at vi 
er en samstemt krets, på hvordan 
arbeidet skal videreføres.

Takk til Aud Karin som også talte 
på kveldsmøte og møtet i Alleen 
søndag.  Takk også til Otto Dyrkol-
botn som talte på ungdomstreffet, 
og Jusified og Greipstad musikklag 
som var spilte og sang svært godt.

Takk til KVS-Lyngdal for god tilret-
telegging.  Helt topp mat, og gode 

fasiliteter.  Vi kommer igjen til neste 
år på samme tid! 

Barnas årsmøte:
Her var det litt mindre barn enn i 
fjor, men vi koste oss masse for det 
om. Vidar Frustøl hadde andakt om 
at du er verdifull. Og så var det å 
pynte t-skjortene. Og så ville noen 
ri/se på hestene, mens andre hoppa 
i hoppeslott, ble sminka eller spilte 
fotball. Ellers laga vi ballongdyr og 
klatret, før vi hadde en andakt til 
med Vidar Frustøl, og Mosby Fami-
liekor sang så fint for oss. Tusen 
takk til alle som kom og til alle 
som hjalp til med barneopplegget! 
Velkommen  tilbake til neste år.

Forsamlingskonferanse 
Kvinatun

Årsmøte i ImF Sør

Bønne-
nettverket 
Høsten 2014 ble det starta 
Bønnenettverk i Imf Sør. Det er 
tenkt som foldede, hjelpende 
hender for alle i kretsen og 
om at ufrelste må bli nådd. 
14 bedehus er med, og 17 
representanter. Alle som har 
lyst å være med, er varmt 
velkommen. Du kan ta kontakt 
på mail birgitteandersen@
gmail.com

Har du et bønneemne du 
ønsker skal bes for og evt av 
mange, er du velkommen til å 
sende en sms til meg på tlf 45 
85 47 00. Hvis du ønsker at det 
skal forbli hos bønnerepresen-
tantene, er det fint om du kan 
presisere dette i mail eller sms.



Farsund
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Bedehuset og Indremisjonens 
kvinneforening i Farsund er 

en forening som har holdt på i 
mange år.

Vi har ikke funnet ut når foreningen 
startet. Vi har en protokoll for regn-
skapet og den begynner i 1939 og 
begynner med ” Overført fra tidli-
gere” så at foreningen har holdt på 
i mange år er sikkert.

Den første tiden gikk kvinnene 
rundt i hjemmene og hadde 
forening. Nå samles vi på Farsund 
Bedehus den siste torsdagen i hver 
måned fra kl. 17.30 - 19.00.

Foreningen består for tiden av 
8-10 kvinner. På foreningene har 

vi andakt og sang. Vi får servert 
kaffe og hver enkelt har med seg 
egen mat. Etter andakt og sang 
leser leder av foreningen fra gamle 
Kristelig Familieblad, de som har 
med håndarbeid holder på med det 
mens de hører. På hver forening 
tar vi opp kollekt og to ganger i 
året har vi formiddagstreff med 
utlodning. Pengene blir delt mellom 
Bedehuset og Indremisjonen.

Bildene er fra en vanlig 
foreningsdag.

Wenche Tønnessen

Kvinneforening i Farsund
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Reiserute i perioden 
juni og juli 2015

Indremisjons-
forbundet Sør

Motto:
Med Guds Ord  
til folket

Postadresse: Pb.166, 4524 Lindesnes
Besøksadresse: Snik, 4520 Lindesnes
Telefon: 38 25 83 80 - Fax: 38 25 83 81
Giro nr.: 3138.25.32573
E-post: sorlandet@imf.no

Formann: John Fidjeland (Eiken)

Kretsstyre: Terje Kvinlog (Kvinlog), Ingunn 
Holm (Kristiansand), Tønnes T. Kvinlaug 
(Kvinlog), Aslak Andersen (Kristiansand), 
Oddbjørg Havaas (Lista), Wenche Slimestad, 
Marilyn Sørensen og Tønnes T. Kvinlaug  
(1. vara)

Kretsleder:  
Ommund Tveit tlf. 91 79 54 84

Administrasjon:  
Britt Stensland 

Barne- og ungdomsleder:  
Tina Haddeland tlf. 911 93 306

Forkynnere:
Åge Nygård tlf. 416 75 610
Arne Arnesen tlf. 911 19 094
Jørgen Tønnessen  tlf. 916 20 774
Ingunn Holm tlf. 41 47 46 76
Vegard Soltveit tlf. 993 96 764
Marie Lode tlf. 970 36 215

Barnearbeider: 
Ann Rita Nilsen tlf. 911 10 996

Audnastrand leirsted
Adresse: Snik, 4520 Sør-Audnedal
Telefon: 38 25 83 80 - Fax: 38 25 83 81
Giro nr.: 3138.25.19542
Husmor: Marit Sigrunn V. Eskeland,  
tlf.: 94 85 32 92

Folkehøgskolen Sørlandet
Adresse: 4760 Birkeland
Telefon: 37 28 11 00 - Fax: 37 28 11 01
Rektor: Gunnar Birkeland

Kvinatun Leirsted
Adresse: Kvinlog, 4473 Kvinlog
www.kvinatun.no - Fax: 38 25 83 81 
Bankkonto: 8220 02 80233

Tilsluttet:
Indremisjonsforbundet

Johan Halsne 
02.-04.06 Flekkerøy, bibelkurs

Ringvoll, Aud Karin K. 
04.06 Farsund, sommerfest

Anette Bye Stensland 
05.-07.06 leir 4-5 kl Audnastrand

Anne Rita Nilsen 
12.-14.06 Leir 5-6 kl 
Audnastrand
01.07 Reme, basar 18 el 19

Foss, Edvard 
07.06 Bakke, storsamling
16.06 Flekkefjord, b og v møte,
17.06 Reme
28.06 Flekkefjord bedehus
29.06 -05.07 Bibelcamp Bygland
05.-10.07 Familieleir 2, 
Audnastrand

Ingunn Holm
07.06 Lyngdal bedehus

Jørgen Tønnessen 
05.-10.07 Familieleir 2, 
Audnastrand

Marie Lode
02.06 Åseral
07.06 Flekkefjord bedehus
07.06 Flekkerøy bedehusforsam-
ling

09.-14.06 Kvinesdal, Telemøter
05.-10.07 Familieleir 2, 
Audnastrand

Sigmund Stokkeland 
02.06 Ålefjær 

Stein Møklebust 
21.06 Eidsåstevnet

Tina Haddeland
06.06 8 up
08.06 ABV
28.06  - 04.07 Familieleir 1

Tom Button 
02.06 Ålefjær
28.06 -04.07 Familieleir 1, 
Audnastrand

Torgeir Skrunes 
17.06 -28.06 Evje, teltmøter

Tveit Ommund 
28.06-05.07 Bibelcamp Bygland

Åge Nygård 
07.06 Frikstad
 11.06 Snik
 14.06 Mosby, 11,00
 19.-21.06 Leir 6-7 kl 
Audnastrand
 05.-10.07 Familieleir 2, 
Audnastrand

ELEKTRO - RØR - VENTILASJON

ERV Teknikk Lyngdal AS - Tlf 480 11 011 - www.erv.no
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Skjertorsdag 2. april kl. 13.00 
samlast ein svært  stor flokk til 
påskemøte på Sandvatn på Hekk-
fjellet. Med masse av snø , og sol fra  
ein skyfri himmel , er det dette veret 
som alle ønsker i påske. Om lag 3 
til 400 mennesker  møtte fram. Dei 
kom på ski eller på snøskoter. Det 
var folk i fra Grimstad , Lyngdal, 
Rogaland , Bergen og sjølvsagt 
mange Eikdøler.                                                                                              

Til dei nydelige tonene fra trom-
peten til Ernst Endresen, der han 
spela melodien til sangen; De 
kommer fra øst og vest, samlast 
folket. Møtet blei halden ved hytta 
til Olav Handeland. Det var på 

denne hytta i 1943, fra 19. januar 
til 18 . februar, at over 40 mann fra 
Kompani Linge låg i skjul her.

 I år er det 70 år sidan krigen tok 
slutt. Pål Eiken hadde tatt på seg 
heile ansvaret med å hjelpa desse 
soldatane. Etter 10 dager med 
ufattelige pinsler der han ikkje røpa 
noko om hjelparane sine, døydde 
han av torturen 1. april i 1944, 41 
år gamal. På dødsleie låg han og 
bad for fiendane sine: Far, forlat dei, 
for dei veit ikkje kva dei gjer.    

Dette var Jesus sine ord på korset, 
og det var dette tilgivande evan-
geliet ungdomsarbeider på Evje 
og forkynner Marie Lode, kunne 

bringa  til denne store forsamlinga  
denne nydelige dagen på Sandvatn. 
Johannes Vatne hadde med trekk-
spelet, og med Johannes og Heidi 
som forsangarar, lydde fellessangen  
nydelig utover det snøkledde Hekk-
fjellet. 

Møte blei avslutta med at Ernst 
Endresen spela; Deg være ære , 
Herre over dødens makt. Evig skal 
døden være, Kristus underlagt.                             
Ja, det er sannelig eit mektig 
påskebudskap vi har.   

Påskemøte på Sandvatn har blitt 
tradisjon så sant veret er brukbart. 
Så velkommen til neste år til same 
tid og same stad. 

Påskemøte på Sandvatn
på Hekkfjellet skjertorsdag
2. april 2015 



Gaver
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 Kretsen Bankkonto 3138 25 32573
 Audnastrand Bankkonto 3138 25 19542
 Kvinatun Ungdomssenter Bankkonto 8220 02 80233

Misjonsgaver mars 2015

Alle kan BE:
Bønn er en av de viktigste tjenestene i arbeidet. 
«Be om at det må åpnes en dør for Ordet, så vi 
kan forkynne Kristi hemmelighet». Kol. 4,3.

Mange kan GI:
Frivillige Gaver gjør at vi kan sende ut forkyn-
nere med Guds Ord. «Enhver må gi slik som 
han setter seg fore i sitt hjerte, ikke med ulyst 
eller tvang for Gud elsker en glad giver».  
2. Kor. 9,7.

Noen kan GÅ:
Guds Ord har hast. Vi trenger stridsmenn som 
er tent av Den Hellige Ånd. «Hvor fagre er 
deres føtter som bringer fred som bringer et 
godt budskap». Rom 10,15.

Jeg/vi tegner: 

q Fast givertjeneste
Jeg/vi vil bidra med kr.  …………… i

q I mnd. q Kvartalet q Halvåret q Året
Jeg/vi ønsker:

q Å betale ved automatisk trekk (autogiro)  

q Å få tilsendt giroblanketter

Jeg/vi ønsker å gi:

q Testamentarisk gave, 
send informasjon

Jeg/vi ønsker å abonnere på:

q Indremisjonsrøsten, for kr. 200,- 
pr. år + evt. gave. Abonnement opphører ikke 
før vi mottar skriftlig henvendelse. Send egen 
liste dersom du har familie eller venner som du 
ønsker skal få tilsendt bladet gratis ut året.

Navn: ...............................................................................................

Adresse: ..........................................................................................

Postnr:  ...................  Sted: .........................................................

Klipp ut kupongen og returner den til: 
Indremisjonsforbundet Sør  
Pb 166, 4508 Lindesnes

#

Fast givertjeneste: Beløp 
ImF Sør Kr 59 124,09
Audnastrand Kr 1 550,00
Kvinatun Kr 800,00
Røsten Kontingent  Kr6 040,00

Gaver/kollekter
ImF Sør Kr 2 610,00
Audnastrand Kr 59 565,00
Kvinatun Kr 15 620,00
ImF Sør Årsmøte Kr 21 195,00

Foreninger
Bakke Indremisjon Kr 10 000,00
Betania Spind Kr 1 741,00
Birkeland Bedehus Kr 14 740,00
Bryggeså Kvinnefor. Kr 29 000,00
Eie Indremisjon Kr 3 000,00
Fjotland Indremisjon Kr 3 628,00
Gyland Indremisjon Kr 9 000,00
Grokleiv Kr 1 150,00
ImF Kr 2 310,00
Liknes Indremisjons Kvinnefor. Kr 40 000,00
Lista Indremisjon Kr 100 000,00
Omlid Kvinneforening Kr 650,00
Randesund Indremisjon Kr 15 000,00
Reiersdal Bedehus Kr 900,00
Reme Bedehus Kr 2 500,00
Rosseland Bedehus Kr 1 500,00
Rosseland Kristelige For. Kr 25 000,00
Snartemo Bedehus Kr 2 096,00
Spind Ungdomshus Kr 1 100,00
Vigmostad Kr. Ungdomsfor. Kr 5 000,00
Vigmostad Menighet Kr 869, 00
Vikeland Bedehus Kr 18 000,00
Åknes Kirkebygd Kr 4 500,00
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Annonser

KTD.NO as
SPRENGNING  GRAVING  MASSETRANSPORT
LYKKEDRANG, 4639 KRISTIANSAND

Tlf. 91 71 71 56

Kjell T. Dypedal

	  

	  

Adr. 4525 Konsmo • Åpningstider: 8-20 (19)

KONSMO
	  

	  

Pluss	  adr.	  Flatebygd,	  4735	  Evje	  	  tlf.	  959	  44	  560	  

Flatebygd, 4735 Evje tlf. 959 44 560

Telefon 909 76 945

TLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

ALT INNEN TRANSPORT
Lokal- og langtransport
Termotransport
Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
TruckutleieTLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

ALT INNEN TRANSPORT
Lokal- og langtransport
Termotransport
Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
Truckutleie



B-BLAD
RETURADRESSE:

Indremisjonsforbundet Sør
Postboks 166

4524 Lindesnes

Vinteren er over, krokusen titter 
frem og fuglene kvitrer. Våren 

er anmarsj.

På Kvinatun har vi denne vinteren 
hatt 2 vinterleier, en for 2.-4. klasse 
og en for 5.-7. klasse. Temaet for 

begge leirene har vært: ”Jeg vil leve 
i lyset!”. Vi fikk vi lære om å leve i 
lyset. Det innebærer blant annet at 
vi ikke skal lyge og at det å ikke si 
hele sannheten også er å lyge.

Det ble ikke bare tørr teori, men 
også satt ut i praksis: To deltakere 
på leiren hadde vært ute og sparket 

fotball, men kom nå løpende inn 
og fortalte at de hadde sparket 
ballen og så spratt den i bilruten. De 
trodde ikke det var blitt noe merke, 
men de ville bare si ifra.  (og alt 
var helt i orden.) Herlige barn som 
setter teori ut i praksis ☺ 

På 2.-4.klasse leiren var vi så 
heldige å ha med oss Thor Einar 
Skregelid som taler. Han fortalte 
blant annet om Sakkeus og kvinnen 
ved Sykars brønn.

Som seg hør og bør på leir så 
var det i tillegg til bibeltimene, 

masse lek 
og moro. Vil 
fikk trimmet 
både bein 
og hjerne 
når vi lekte 
50-leken. På 
lørdagen var 
det tid for 

et av leirens høydepunkt: leirfesten! 
Her fikk vi trimmet  lattermusklene 
og noen fikk også testet smakslø-
kene. 

På 5.-7. klasse leiren talte Katrine 
Tynning talte blant annet om Daniel 
og vennene hans som ville leve i 
lyset selv om de var tatt til fange i 

ett annet land.
Vi fikk testet fotballferdighetene 

og ut ifra nivået å dømme så ser vi 
kanskje noen av leirdeltakerne igjen i 
et fremtidig fotball-VM? 

På lørdagen hadde vi delekveld. 
Her ble ordet gitt fritt og deltakerne 
fikk muligheten til å dele bibelvers 
eller historier med de andre. Dette 
ble en utrolig fin kveld, det er viktig 
å lære å dele Guds ord fra før du er 

ungdom.
På begge leirene var det godt 

oppmøte og vi håper å se både 
gamle og nye deltakere på neste leir!

Er også kjempeflott når det er 
frivillige som stiller opp, både unge, 
eldre og de midt på treet. Ingen 
nevnt, ingen glemt. TUSEN TAKK!

Vinterleirer på kvinatun 2015

Eidsåstevnet, blir i år søndag 21. juni – med 
ett møte kl. 11.00 (tidligere var det også møte kl 14.00)
I år har vi fått Stein Møklebust til å tale, og Greipstad 
Musikkor til sang.

Alle er hjertelig velkommen til dette tradisjonsrike stevnet!

Kvinneweekend Audnastrand
18. – 20. september
Tale: Rita Aasen
Sang: Hege Instanes og Anne Østhus m.fl

Kvinatundagen 31. mai Kl 11 og 13.30
Tale av Marie Lode. Sang av Ljos. Stort «Bamsebryllup»

Vi over 60 leir 17. – 20. august
Ole Abels Sveen blir med som taler
Program og påmeld.: 38 25 83 80 el. sorlandet@imf.no

Teltmøter i Krossen på Evje 
17.-28. juni
Talere: Torgeir Skrunes, Vegard Soltveit 
og Nils Kåre Strøm. 


